Månadssparande
i fonder

Månadsspara i fonder –
ett långsiktigt sparande
som sköter sig självt
Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett
långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att
vara aktiv. Vid månadssparande investerar du
löpande varje månad via autogiro, vilket innebär att
du kommer att köpa till olika kurser varje gång och
minskar risken för att investera vid fel tillfälle. Vid
stigande kurser stiger värdet på ditt befintliga innehav,
men du går också in till ett högre värde (NAV). Vid
fallande kurser får du däremot möjlighet att investera
till en lägre ingångskurs. Genom att månadsspara
i fonder med olika inriktning kan du också sprida
risken mellan olika marknader och tillgångsslag.
Du kan välja att månadsspara i någon av våra fem
fondportföljer med olika risknivå som består av en
noga utvald sammansättning av populära fonder från
Fondlistan.

Atlant Stability

Granit Trend 50

Fonden investerar på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden är en hedgefond vilket innebär
ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder. Fonden utnyttjar i stor utsträckning
olika options- och terminsstrategier för att effektivt
förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter
rådande marknadsläge.

Fonden är en fond-i-fond som investerar enligt en
förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika
nedgångar. Vid en positiv trend på aktiemarknaden
och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till
50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ
trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan
hela fondens kapital placeras i obligationsfonder.

Carnegie
Corporate Bond
Fonden investerar i företagsobligationer som är emitterade av svenska och nordiska företag. Fonden har
en genomsnittlig portföljlöptid på mellan tre och fem
år och är koncentrerad till 20-40 obligationer.

Granit Basfonden
Fonden investerar i ett flertal olika tillgångsslag
såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader
runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv
trend. För att skapa förutsättningar för jämn och
stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid
investering så att mer kapital investeras i tillgångar
med jämförelsevis lägre risk.

Granit Global 85
Fonden investerar i globala aktiemarknader med
bred geografisk spridning. Fonden kombinerar aktiemarknadens positiva avkastningsmöjligheter på lång
sikt med ett dagligt skydd mot plötsliga börsnedgångar på kort sikt. Skyddet motsvarar 85 procent
av fondens högsta uppnådda värde (i svenska
kronor) under de senaste tolv månaderna.

Granit Trend 100
Fonden är en fond-i-fond som investerar enligt en
förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika
nedgångar. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend
på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela
fondens kapital placeras i obligationsfonder.

Lannebo Likviditet
Fonden placerar i svenska räntebärande överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument med
en genomsnittlig löptid på 0-2 år och en hög kreditvärdering.

Skagen Kon-Tiki
Fonden investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära företag i branscher över hela
världen. Minst hälften av tillgångarna investeras i
företag i tillväxtmarknaderna.

Granit Småbolag
Fonden investerar i små och medelstora svenska
bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar
att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer
mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag,
dock till en högre risk och med större svängningar i
aktiekurserna.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida
avkastning. De pengar du investerar i fonder kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig
information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser
kan erhållas från din rådgivare eller från respektive
fondbolags hemsida.

Valbara fondportföljer
1. Portfölj Trygg

4. Portfölj Modig

Carnegie Corporate Bond 30%

Granit Trend 100

Lannebo Likviditet

30%

Granit Global 85

30%

Granit Basfonden

20%

Skagen Kon-Tiki

20%

Granit Trend 50

20%

Carnegie Corporate Bond 10%

2. Portfölj Stabil

Granit Basfonden

40%

5. Portfölj Offensiv

30%

Granit Småbolag

30%

Carnegie Corporate Bond 30%

Skagen Kon-Tiki

30%

Granit Trend 100

20%

Granit Trend 100

20%

Atlant Stability

20%

Granit Global 85

20%

3. Portfölj Balanserad

Granit Trend 100

30%

Granit Global 85

30%

Skagen Kon-Tiki

20%

Carnegie Corporate Bond 20%

Välj den fondportfölj som
passar din riskprofil i samråd
med din rådgivare och fyll i
blanketten på nästa sida.
När du har skickat in
blanketten till oss aktiveras
ditt månadssparande!

Månadssparande fond
Version 14.1

VAL AV FONDPORTFÖLJ (Vänligen kryssa för önskat val av portföljsammansättning för ditt månadssparande i fonder.)
1. Portfölj Trygg

2. Portfölj Stabil

3. Portfölj Balanserad

4. Portfölj Modig

5. Portfölj Offensiv

Köp av fondandelar som motsvarar den valda fondportföljen genomförs den sista bankdagen varje månad eller nästkommande bankdag.
Om likvid saknas för att köpa samtliga fondandelar i vald fondportfölj ovan, så genomförs inget köp överhuvudtaget.
VAL AV BELOPP ATT MÅNADSSPARA (MINSTA BELOPP ÄR 1000 KRONOR PER MÅNAD)

Jag väljer härmed att spara följande belopp varje månad i den fondportfölj som jag har valt ovan:

kr/månad

KUNDUPPGIFTER
Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)
Depå utanför försäkring

Person- / Organisationsnummer
Danica (kapitalförsäkring)

Investeringssparkonto

Bank/Fondkomissionär

Strukturinvest
Depånr

ISK-Konto

BANKKONTO
Bankens namn

Clearing-/bankkontonummer

BANKKONTOINNEHAVARE (OM ANNAN ÄN FONDSPARARE)
Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)

Personnummer/organisationsnummer

• Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonderna samt att ovanstående uppgifter är riktiga. Om fondspararen är
annan än bankkontoinnehavaren bifoga vidimerad kopia av ID-handling. Om anmälan avser juridisk person skall registreringsbevis bifogas. Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar
till bolaget, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands.
• Strukturinvest Fondkommission (FK) AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett
bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos bolaget.
• Jag/vi har tagit del av och godkänner de ”Allmänna villkor för Autogiro” som finns att läsa på www.strukturinvest.se. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB befullmäktigas att utföra ovanstående uppdrag.

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Telefonnummer

Bankkontoinnehavarens alt. förmyndarnas namnteckning*:

Namnförtydligande:

*Observera att båda vårdnadshavarnas namnteckning krävs vid uttag från omyndigs bankkonto.

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på
viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att
behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen
BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till
eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för

kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när
som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin
helhet avslutas. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda
uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min
begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan
bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt
med pengar på kontot för mina betalningar.

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt
att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens
räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om
kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare.
Medgivandet upphör tio (10) bankdagar efter det att jag skriftligen
återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt ban- stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren
kens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom eller banken senast två bankdagar före förfallodagen
tio (10) bankdagar därefter
• om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp,
förfallodag och betalningssätt, eller
• om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av
vara eller tjänst.

ÖVRIGT
Undertecknad ger härmed angiven rådgivare/förmedlare rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan angivna produkter

Ja

Nej

Namn på rådgivare/förmedlare

Telefonnummer till rådgivare/förmedlare

Företag

Affären förmedlas via (Värdepappersbolag/Försäkringsbolag)

Grev Turegatan 14 | 114 46 Stockholm | Tel 08-458 22 30 | Fax: 08-458 22 39
fond@strukturinvest.se | www.strukturinvest.se

Fler erbjudanden
från Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende

intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission

värdepappersbolag specialiserat på utveckling och

har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl pro-

implementering av finansiella investeringslösning-

dukter som service, med syfte att långsiktigt skapa

ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som

en nytta som överträffar vad övriga aktörer i mark-

tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande

naden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission

behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi-

står under Finansinspektionens tillsyn.

nationer av avkastning och risk, med investerarens
Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

